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Viimeisin muutos 31.3.2019 
  

   
 
 

VP Tutkimus työeläkeyhtiön vakuutusliikkeestä 

VP-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa työeläkevakuutusyhtiön vakuutusliikkeestä. 

Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan valvontaan sekä vakuutustilastojen ko-

koamiseen.  

 

Tiedonkeruu toteutetaan taulukoittain seuraavasti: 

 

Taulukkotunnus Taulukon nimi Tiedonantajatasot 

VP01 Vastuuvelka 401 

VP02 Vakuutusliike 401 

VP03 
TyEL maksun työkyvyttömyys- ja maksutappio-osan 

riittävyys 
401 

VP04 Kokonaisliikekulut 401 

 

Taulukot on toimitettava Finanssivalvonnalle täytettynä ennakkotietona viimeistään 15.8. ja 

lopullisena tietona viimeistään 30.11. (määräykset ja ohjeet 1/2011). 

 

Rahamääräiset arvot annetaan tuhansina euroina. Prosenttimuotoiset tiedot annetaan kahden 

desimaalin tarkkuudella ilman %-merkkiä. Lukumäärät annetaan yhden kappaleen tarkkuu-

della. 

 

Lisätietoja VP-tiedonkeruun raportoinnista antaa Vakuutusvalvontaosaston Työeläkelaitokset -
toimisto. (31.3.2019) 

 

 

VP01 Vastuuvelka 

Vastuuvelka ilmoitetaan laskettuna sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaminen laskuperus-

teiden mukaisesti. 

 

 

VP02 Vakuutusliike 

(31.3.2019) 

Luvut ilmoitetaan laskettuna sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaminen laskuperusteiden 

mukaisesti, ottaen huomioon seuraavat yksityiskohtaisemmat ohjeet. 

 

Taulukon VP02 solukohtaiset ohjeet 

 

R 26 Kuolleilta vapautunut vastuu 

Vuonna v kuolleilta vapautunut vastaisten ja alkaneiden vanhuuseläkkeiden 

vastuu hetkellä 31.12.v.  Vapautuva vastuu lasketaan kuten vastuun määrä 

hetkellä 31.12.v, mikäli kuolinpäivä olisi ollut myöhempi kuin 31.12.v. Hetken 

31.12.v vastuuta laskettaessa ei oteta huomioon kertoimen iv mukaista siirtoa 

tasausliikkeestä.  
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R 28 Laskuperusteiden mukaan vapautunut vastuu  
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Vastuut V̅vx
VA ja V̅vx

V  ovat laskuperusteiden mukaisia vastuita hetkellä 31.12.v. 

Vastuut eivät sisällä kertoimen iv mukaista siirtoa tasausliikkeestä. Vastuuta 

laskettaessa käytetään vuoden lopun ikää x+ ½, mutta kuolevuutta lasketta-

essa ikää x. 

 

R 67-75 Kustannusten jako 

Hyvitys H, maksu M, lopullinen erä L, sekä tarkistuserä T on määritelty kustan-

nustenjakoperusteissa.  

 

Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjaon hyvityksenä il-

moitetaan kustannustenjakoperusteiden mukainen hyvitys Es. 

 

Hyvitys, maksu ja lopullinen erä ilmoitetaan korkoutettuna per 1.7.v ja tarkistus-

erä korkoutettuna per 30.11.v+1.  

 

Tarkistuserä ilmoitetaan negatiivisena, jos laitos maksaa ETK:lle.  

 

 

VP03 TyEL maksun työkyvyttömyys- ja maksutappio-osan riittävyys 

(1.1.2017) 

Luvut ilmoitetaan laskettuna sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaminen laskuperusteiden 

mukaisesti, ottaen huomioon seuraavat yksityiskohtaisemmat ohjeet. 

 

Taulukon VP03 solukohtaiset ohjeet 

 

R 1001-1011 Maksuluokat 

Sarake 10 ”Maksu” ilmoitetaan maksuluokittain ilman tilapäistä alennusta ja 

𝑃𝐼(𝑟)-suuretta. Maksu sisältää työkyvyttömyysriskin hallintaosan. 𝑃𝐼(𝑟)-suure 

vähennetään maksuluokkien maksusta palkkasummien suhteessa. 

 

Sarake 20 "Meno": Koko työkyvyttömyysmeno eli maksetut rahastoidut eläk-

keet lisättynä vastuun muutoksella korkoineen.  

 

EIRM + (1 + i0)−½((V̅v
I + V̅v

IA) − (1 + i0)(V̅v−1
I + V̅v−1

IA )) 
 

Meno sisältää työkyvyttömyysriskin hallinnasta ja kuntoutuksesta aiheutuneet 
kulut. Nämä voidaan jakaa maksuluokkiin palkkasumman suhteessa, jos va-
kuutuksiin kohdistaminen ei ole mahdollista. (1.1.2017) 

 

R 1099 Muut 

Ei maksuluokkiin kuuluvat sekä päättyneet vakuutukset.  

 

  



   3 (3) 
    
   
   
   
   
   
 
 

R 2001-2005  Tariffiluokat 

Sarake 20 "Meno": Maksutappiot kohdistetaan mahdollisimman tarkasti maksu-

tappioitetun vakuutusmaksun kohdevuoden mukaiseen tariffiluokkaan. 

 

Tilapäiset työnantajat sisältyvät tariffiluokkaan 2 

 

 

VP04 Kokonaisliikekulut 

(31.3.2019) 

Tuotot ilmoitetaan laskettuna sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaminen laskuperusteiden 

mukaisesti ja kulut tilinpäätöksen mukaisesti, ottaen huomioon seuraavat yksityiskohtaisem-

mat ohjeet. 

 

Taulukon VP04 solukohtaiset ohjeet 

 

R 1005 TyEL:n mukainen vakuutus 

Sarake 05 "Hoitokustannusliike" sisältää Ilmarisen vastuuvelkaan siirtyneistä 

Eteran vastuuvelkaan 31.12.2006 sisältyneistä "vanhan kannan" korkeammista 

hoitokuluista IlmarisenTyEL:n erityisperusteen mukaan purkautuvan määrän. 

(31.3.2019) 

 


